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Pregão Eletrônico

985905.252022 .7056 .5228 .8799073710

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO/RJ

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00025/2022

Às 09:30 horas do dia 28 de abril de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 02/2022 de 03/01/2022, em atendimento às disposições contidas
na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº
991/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00025/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto:
Aquisição de veículo automotor – tipo micro ônibus, com o fim de atender ao transporte gratuito de passageiros em
toda extensão territorial do município de são sebastião do alto, conforme determina a lei municipal nº 855/2022 de 15
de março de 2022 – "programa transporte para todos”.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às
disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para
classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Veículo transporte pessoal
Descrição Complementar: Veículo Transporte Pessoal Tipo: Microônibus , Combustível: Óleo Diesel , Cor: Branca ,
Quantidade Portas: 2 UN, Características Adicionais: Plataforma Elevatória Veicular Automática , Capacidade
Passageiro: 23 UN, Potência Mínima: 145 C
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 483.774,2500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Aceito para: CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA, pelo melhor lance de R$ 457.500,0000 .

Item: 2
Descrição: Veículo transporte pessoal
Descrição Complementar: Veículo Transporte Pessoal Tipo: Microônibus , Combustível: Óleo Diesel , Cor: Branca ,
Quantidade Portas: 2 UN, Características Adicionais: Plataforma Elevatória Veicular Automática , Capacidade
Passageiro: 23 UN, Potência Mínima: 145 C
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 585.834,0000 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Histórico
Item: 1 - Veículo transporte pessoal

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
30.314.561/0006-30 CIFERAL

INDUSTRIA
DE ONIBUS
LTDA

Não Não 1 R$ 550.000,0000 R$ 550.000,0000 28/04/2022
08:15:00

Marca: Marcopolo 
Fabricante: Ciferal 
Modelo / Versão: Attack9 (V9L) Fretamento 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microônibus marca Marcopolo modelo Volare V9L fretamento
acessível (Attack 9), fabricante Ciferal, procedência Nacional, (4x2), ano/modelo 2022/2022, motor 162 cv,
caixa de câmbio com 05 marchas a frente e 01 a ré, capacidade de 26 passageiros sentados, distância entre
eixos de 4800mm, comprimento 9150mm, largura externa 2320mm, altura externa 3125mm, altura interna
1900mm, motor Cummins ISF 3.8, potência 162CV, 04 cilindros em linha, torque de 600Nm, combustível Diesel
S10, EURO V, 02 baterias de 100Ah tensão 12V, sistema de freio a ar, com ABS, cambio de 05 marchas à frente
e 01 à ré, suspensão dianteira interligado por mola parabólica e amortecedores telescópicos, suspensão traseira
interligado por mola semielíptica e amortecedores telescópicos, tanque de combustível de 150 litros, tanque de
arla 32 de 16 litros, pneus 215/75R 17,5 com rodas em aço, arf condicionado de 75.000 BTU’S com
condensadora no teto, cinto de segurança de 03 pontos para o motorista e retrátil de 02 pontos para demais
passageiros, poltronas reclináveis de 940mm, farol de neblina no para-choque, freios monodisco a seco, servo
assistido, a tambor assistido eletronicamente (ABS/EBD/ATC), painel de controle com todos mostradores
essenciais, porta documentos para o motorista, para-brisa verde, vidros laterais fumê, tacógrafo, garantia de 24
meses e demais equipamentos conforme normas vigentes. Prazo de entrega de 120 dias, prazo pagamento 30
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dias. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.325.231/0001-75 BARAO
COMERCIO
DE MICRO-
ONIBUS
LTDA

Não Não 1 R$ 558.000,0000 R$ 558.000,0000 28/04/2022
09:04:35

Marca: MASCARELLO 
Fabricante: MASCARELLO/AGRALE 
Modelo / Versão: MICRO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MASCARELLO GRAN MICRO S2 equipado com chasssis AGRALE MA
8.7 . Veiculo para transporte de passageiros de acordo com Resolução CONTRAN Nº 445 DE 25/06/2013 1.1.
ANO/MODELO da data da assinatura do contrato; 1.2. Veiculo para transporte de passageiros de acordo com
Resolução CONTRAN Nº 445 DE 25/06/2013; 1.3. Cor Branca. 1.4. Zero km; 1.5. Numero de passageiros
sentados no mínimo 24 (vinte e quatro) passageiros mais 01 (motorista), com capacidade mínima de
passageiros de 35(trinta e cinco); 1.6. Distância entre eixos devera estar compreendida entre 3.200 mm à 4.800
mm; 1.7. Comprimento total devera estar compreendida entre 6.500 mm à 9.500 mm; 1.8. Largura com
espelhos devera estar compreendida entre 2.200 mm à 2.800 mm; 1.9. Largura mínima MASCARELLO GRAN
MICRO S2 equipado com chasssis AGRALE MA 8.7 . Veiculo para transporte de passageiros de acordo com
Resolução CONTRAN Nº 445 DE 25/06/2013 1.1. ANO/MODELO da data da assinatura do contrato; 1.2. Veiculo
para transporte de passageiros de acordo com Resolução CONTRAN Nº 445 DE 25/06/2013; 1.3. Cor Branca.
1.4. Zero km; 1.5. Numero de passageiros sentados no mínimo 24 (vinte e quatro) passageiros mais 01
(motorista), com capacidade mínima de passageiros de 35(trinta e cinco); 1.6. Distância entre eixos devera
estar compreendida entre 3.200 mm à 4.800 mm; 1.7. Comprimento total devera estar compreendida entre
6.500 mm à 9.500 mm; 1.8. Largura com espelhos devera estar compreendida entre 2.200 mm à 2.800 mm;
1.9. Largura mínima sem espelhos 1.900 mm a 2.600 mm; 1.10. Altura externa deverá estar compreendida
entre 2.600 mm à 3.100 mm; 1.11. Altura interior deverá estar compreendida entre 1.880 mm à 2.500 mm;
1.12. Motor no mínimo de 3,5L; 1.13. Potencia mínima de 156 CV; 1.14. Combustível: óleo diesel S10; 1.15.
Deverá ter no mínimo 04 cilindros em linha; 1.16. Deverá ter no máximo torque 59,2 Kgfm; 1.17. Deverá ter
bateria de no mínimo 2X12V 100 Ah; 1.18. Deverá ter transmissão mínima de 05 (cinco) marchas à frente e 01
(uma) à ré. 1.19. Deverá ter suspensão dianteira independente com conjunto de molas transversais parabólicas,
com amortecedores hidráulicos de duplo efeito e barra estabilizadora; 1.20. Deverá ter suspensão traseira rígida
com molas parabólicas, com amortecedores hidráulicos de duplo efeito e barra estabilizadora; 1.21. Deverá ter
tanque de combustível mínimo de capacidade de 150 litros e tanque de Arla 32 com mínimo de capacidade de
15 litros; 1.22. Deverá ter Pneus no mínimo: 215/ 75 R 17.5, com rodas em aço com cobertura da porca de
rodas dianteiras; 1.23. Deverá conter ar condicionado com no mínimo 50.000 Btus/hs, com a condensadora
instalada no teto do veículo; 1.24. Deverá conter cinto de segurança de três pontos para motorista e retrátil dois
pontos em todas as outras poltronas; 1.25. As poltronas deverão ser reclináveis e em tecido; 1.26. Deverá
conter Faróis de neblina no para-choque; 1.28. Deverá conter freios de duplo circuito com servo assistido, 1.29.
Deverá conter freios a disco e ou a tambor, com Sistema de Antibloqueio de freios (ABS/EBD/ATC); 1.30. Painel
de controle deverá conter todos mostradores essenciais para o perfeito funcionamento / monitoramento do
veículo; 1.31. Deverá ter porta documentos para o motorista; 1.32. Deverá conter a viatura todos os acessórios
de identificação, segurança e sinalização de acordo com o novo código de trânsito brasileiro; 1.33. Deverá conter
vidro para brisa na cor verde, e vidros laterais na cor fumê; 1.34. Deverá apresentar todos os equipamentos
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. 1.35. Deverá conter tacógrafo do tipo digital, bobina de papel. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 558.000,0000 00.325.231/0001-75 28/04/2022 09:30:01:107
R$ 550.000,0000 30.314.561/0006-30 28/04/2022 09:30:01:107
R$ 548.800,0000 00.325.231/0001-75 28/04/2022 09:31:53:717
R$ 548.500,0000 30.314.561/0006-30 28/04/2022 09:34:49:930
R$ 545.800,0000 00.325.231/0001-75 28/04/2022 09:35:12:963
R$ 540.000,0000 30.314.561/0006-30 28/04/2022 09:43:00:563
R$ 530.000,0000 30.314.561/0006-30 28/04/2022 09:43:29:677
R$ 520.000,0000 30.314.561/0006-30 28/04/2022 09:43:59:617
R$ 510.000,0000 30.314.561/0006-30 28/04/2022 09:44:14:527
R$ 483.774,0000 00.325.231/0001-75 28/04/2022 09:44:28:457
R$ 483.000,0000 30.314.561/0006-30 28/04/2022 09:44:43:573
R$ 482.800,0000 00.325.231/0001-75 28/04/2022 09:45:05:140
R$ 482.000,0000 30.314.561/0006-30 28/04/2022 09:45:24:463
R$ 480.000,0000 30.314.561/0006-30 28/04/2022 09:47:35:023
R$ 475.000,0000 30.314.561/0006-30 28/04/2022 09:50:46:700
R$ 457.800,0000 30.314.561/0006-30 28/04/2022 09:51:24:097
R$ 481.800,0000 00.325.231/0001-75 28/04/2022 09:52:55:477
R$ 481.700,0000 00.325.231/0001-75 28/04/2022 09:54:42:683
R$ 457.500,0000 30.314.561/0006-30 28/04/2022 09:54:57:200

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 28/04/2022
09:30:02 Item aberto para lances.
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Encerramento sem
prorrogação

28/04/2022
09:40:03

Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa aberta 28/04/2022
09:42:30

Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: PROPOSTA MAIS
VANTAJOSA.

Encerramento 28/04/2022
09:56:58 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
aberta

28/04/2022
09:56:58 Item com etapa aberta encerrada.

Aceite de proposta 28/04/2022
10:32:06

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA,
CNPJ/CPF: 30.314.561/0006-30, pelo melhor lance de R$ 457.500,0000.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

28/04/2022
10:32:21

Convocado para envio de anexo o fornecedor CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA,
CNPJ/CPF: 30.314.561/0006-30.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

28/04/2022
10:33:55

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIFERAL INDUSTRIA DE
ONIBUS LTDA, CNPJ/CPF: 30.314.561/0006-30.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

28/04/2022
13:08:58

Convocado para envio de anexo o fornecedor CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA,
CNPJ/CPF: 30.314.561/0006-30.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

28/04/2022
13:24:28

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIFERAL INDUSTRIA DE
ONIBUS LTDA, CNPJ/CPF: 30.314.561/0006-30.

Habilitação de
fornecedor

28/04/2022
14:06:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA
- CNPJ/CPF: 30.314.561/0006-30

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Veículo transporte pessoal

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Item deserto 28/04/2022 09:30:00 Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 28/04/2022
09:30:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão
estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre

08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 28/04/2022

09:30:02
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 28/04/2022
09:32:21

Bom dia

Pregoeiro 28/04/2022
09:33:10

Alguns avisos importantes

Pregoeiro 28/04/2022
09:33:13

O modo de disputa será o modo “ABERTO”, em que os licitantes deverão apresentar
lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

Pregoeiro 28/04/2022
09:33:24

Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos
os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes e carretos,

inclusive o ICMS, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município
de São Sebastião do Alto.

Pregoeiro 28/04/2022
09:33:32

Compete ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de

qualquer mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão
Pregoeiro 28/04/2022

09:33:40
Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão,

especialmente quanto à documentação de habilitação, que de acordo com Art. 26 do
Decreto Federal nº 10.024/19 e do Decreto Municipal nº 1.987/2020, não é mais
possível inserir documentos. Bem como, quanto a proposta ajustada ao lance final

deve ser inserida no sistema COMPRASNET após solicitação pela pregoeira.
Pregoeiro 28/04/2022

09:33:51
E conforme Art. 43 §2º do Decreto Federal nº 10.024/19 e do Decreto Municipal nº

1.987/2020, na hipótese de necessidade de envio de documentos COMPLEMENTARES
após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato
digital, via sistema, no prazo definido no edital e chat, após solicitação do pregoeiro no

sistema eletrônico, observado o prazo disposto no § 2º do art. 38
Pregoeiro 28/04/2022 importante salientar que os preços ofertados estão acima do máximo aceitável .
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09:34:50
Sistema 28/04/2022

09:40:03
O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo

pregoeiro.
Sistema 28/04/2022

09:42:30
A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: PROPOSTA MAIS VANTAJOSA.

Solicitamos o envio de lances.
Sistema 28/04/2022

09:56:58
O item 1 está encerrado.

Sistema 28/04/2022
10:01:32

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 28/04/2022
10:01:55

Enquanto os senhores lêem os avisos postados, farei a conferência das propostas
inseridas no Sistema. Aguardem

Pregoeiro 28/04/2022
10:24:52

Em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19 e do decreto municipal nº
1.987/20, o qual dispõe da obrigatoriedade de negociação, e para fins de obtenção da
proposta mais vantajosa para a Administração Pública, estarei solicitando via CHAT,

desconto nos itens inicialmente ganhos
Pregoeiro 28/04/2022

10:25:10
Para CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor

final proposta?
Pregoeiro 28/04/2022

10:26:21
Para CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA - concederei um prazo de 5 minutos para

manifestação da empresa, caso não haja, entenderei como recusa.
30.314.561/0006-

30
28/04/2022
10:27:53

Bom dia Sr. Pregoeiro, não temos possibilidade de redução, ofertamos nosso melhor
valor na fase de lances.

Pregoeiro 28/04/2022
10:28:56

Para CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA - Ok, obrigada pelo retorno

Pregoeiro 28/04/2022
10:30:39

Solicito a proposta reajusta de acordo com o último lance (desconto negociado), com o
prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens

ganhos.
Pregoeiro 28/04/2022

10:30:49
Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores

que encaminhem as solicitações e justificativas antes do termino do prazo, através do
e-mail licitação@ssalto.rj.gov.br

Pregoeiro 28/04/2022
10:31:52

Nova comunicação do Pregoeiro será feita dia 28/04/2022 às 12:35 horas, no chat da
Plataforma COMPRASNET, momento o qual informarei aos presentes a análise das

propostas e habilitação
Sistema 28/04/2022

10:32:21
Senhor fornecedor CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA, CNPJ/CPF:
30.314.561/0006-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 28/04/2022
10:33:55

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA, CNPJ/CPF:
30.314.561/0006-30, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 28/04/2022
12:43:54

Boa tarde, informo que ainda estou analisando a documentação de habilitação da
empresa. Retornarei com nova comunicação as 14:00 horas

Pregoeiro 28/04/2022
13:08:49

Para CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA - senhor fornecedor CIFERAL INDUSTRIA
DE ONIBUS LTDA, CNPJ/CPF: 30.314.561/0006-30,favor anexar o folder e/ou catálogo

que contém especificações do equipamento, a fim de verificação de conformidade
entre a proposta apresentada e o veículo solicitado.

Sistema 28/04/2022
13:08:58

Senhor fornecedor CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA, CNPJ/CPF:
30.314.561/0006-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 28/04/2022
13:24:28

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA, CNPJ/CPF:
30.314.561/0006-30, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 28/04/2022
14:02:01

Boa tarde

Pregoeiro 28/04/2022
14:02:14

Comunico a todos que a documentação apresentada pela empresa comprova o
atendimento das exigências fixadas no Edital

Pregoeiro 28/04/2022
14:02:32

Conforme já informado, a análise da documentação e proposta ajustada de preços da
proponente provisoriamente declarada vencedora do certame foi finalizada, e,

verificou-se que a empresa enviou toda a documentação, conforme solicita o edital
Pregoeiro 28/04/2022

14:03:03
Cumpre salientar que a pregoeira, de modo a privilegiar o interesse público desta

Administração, o princípio de competitividade e de vinculação ao instrumento
convocatório, cumpre a todos os itens do edital. Sempre ao fim da sessão, peço

atenção dos licitantes, principalmente os desclassificados/inabilitados para que não
ocorra o mesmo em próximos certames

Pregoeiro 28/04/2022
14:05:04

em ato contínuo será aberto o prazo para intenção de recurso, a qual, caso haja, deve
ser motivada conforme a legalidade

Pregoeiro 28/04/2022
14:05:11

O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO PERMANECERÁ ABERTO
POR 30 MINUTOS

Pregoeiro 28/04/2022
14:05:26

A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante quanto à intenção de
recorrer, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizado a

adjudicar o objeto a Licitante declarada vencedora
Sistema 28/04/2022

14:06:10
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 28/04/2022

14:06:34
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/04/2022 às

14:40:00.
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Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 27/04/2022
10:09:54

Abertura da sessão
pública

28/04/2022
09:30:01 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas

28/04/2022
10:01:32 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 28/04/2022
14:06:10 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

28/04/2022
14:06:34

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/04/2022 às
14:40:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto
10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:50 horas do dia 28 de abril
de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
FRANCIELLE JARDIM PERDOMO 
Pregoeiro Oficial

FERNANDA TEIXEIRA TEMPERINI PIRES
Equipe de Apoio

Voltar   
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